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 :ملخص

 

ابلقيام ابألعمال التعاونية " االحرتام العاملي ومراعاة حقوق اإلنسان"ول على تشجيع يلزم ميثاق األمم املتحدة كل الد
كمعيار   8491اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ليس ملزما قانونيا، إال أن اجلمعية العامة قد تبنته يف سنة ف، و لذلك اهلد

، وذلك عن طريق جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم مشرتك لطموح اإلنسانية مجعاء، إذ تتابع قضااي حقوق اإلنسان ابنتظام
، اليت تقوم مبهامها حتت رعاية اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة؛ وهي اجلزء األساسي من (UNHRC)املتحدة 

تقنية، األمم املتحدة الذي أيخذ على عاتقه التشجيع الحرتام حقوق اإلنسان ونشرها من خالل التحقيقات واملعوانت ال
ويعترب املفوض السامي حلقوق اإلنسان من أهم املسؤولني املعينني من قبل األمني العام لألمم املتحدة واملسؤول عن كافة 

                                                      .أنشطة حقوق اإلنسان ضمن إطار املؤسسة
      

 .اإلجراءات اخلاصة؛ القانون الدويل اإلنساين؛ جان اخلاصةالل؛ جملس حقوق اإلنسان :الكلمات املفتاحية
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Summary: 

 The Charter of the United Nations all nations to promote "universal respect for 

and observance of human rights" by doing business cooperative that goal, the Universal 

Declaration of Human Rights is not legally binding, but the General Assembly had 

adopted in 1948 as a common standard human aspiration of all humanity, as human 

rights issues, follow up regularly, through the Commission on human rights of the 

United Nations (UNHRC), which carry out its tasks under the auspices of the economic 

and social Council of the United Nations; it is the core part of the United Nations, which 

takes the responsibility to promote respect for human rights and dissemination through 

investigations and technical aid , The High Commissioner for Human Rights is one of 

the most important officials appointed by the Secretary-General of the United Nations 

responsible for all human rights activities within the framework of the institution. 

. 

. 
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 مقدمة 
 

تعترب مسألة محاية حقوق اإلنسان أحد أهم املقاصد اليت نص عليها ميثاق األمم املتحدة؛ خاصة يف ظل ما 
العاملية الثانية نتيجة لألعمال الوحشية واإلابدة اجلماعية اليت  آلت إليه أوضاع حقوق اإلنسان عرب العامل بعد احلرب

كان التفكري يف تفادي مثل هذه املآسي مستقبال وفق إطار قانوين   تعرض هلا الكثري من الشعوب يف العامل؛ ومنه
         .   ومنظم

يف إطار التعاون بني " االحرتام العاملي ومراعاة حقوق اإلنسان" وقد نص ميثاق األمم املتحدة على وجوب تشجيع   
، وابلرمم من كونه ليس ملزما من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان كأول لبنة على الصعيد الدويل، حبيث جاء الدول

اإلنسان  من أجل متابعة ومراقبة قضااي حقوق 8491يف سنة  الناحية القانونية؛ إال أن اجلمعية العامة لألمم تبنته
 ، اليت تقوم مبهامها حتت رعاية(UNHRC)ابنتظام، وذلك عن طريق جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة 

الجتماعي؛ إذ تعد اجلزء األساسي من بني أجهزة املنتظم األممي الذي أيخذ على عاتقه التشجيع اجمللس االقتصادي وا
وهبدف إجياد وسيلة أكثر فعالية يف متابعة . التحقيقات واملعوانت التقنية الحرتام حقوق اإلنسان ونشرها من خالل

إىل جملس حقوق اإلنسان  (UNHRC) مسألة حقوق اإلنسان حتولت جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة
 .  يضطلع بكل املهام اليت كانت موكلة للجنة

 عاملنا املهمة يف املواضيع من موضوعا   لكونه يتناول كبرية، البحث أمهية ملوضوع: البحث موضوع أمهية -والأ
ذات البعد الدويل اليت تعىن  وهو جملس حقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمم املتحدة ابعتباره أحد األجهزة أال املعاصر

أصبحت أحياان معيارا يف العالقات الدولية؛ مما أدى إىل وضع سيادة  اليت املختلفة مبسألة حقوق اإلنسان مبظاهرها
الدول على احملك فبسبب حقوق اإلنسان قد تضيق أحياان وتتوسع أحياان أخرى، وهذا ما جعل جملس حقوق 

املدنية أو السياسية أو االجتماعية  رقابة على احرتام حقوق اإلنسان يف مجيع جوانبهااإلنسان أحد الوسائل احلديثة لل
 .أو االقتصادي أو الثقافية

 بيان خالل من وذلك املوضوع ابلبحث هذا نتناول أن ارأتينا فقد أعاله، إليها أشران اليت لألمهية ونظرا     
 .واللجوء إليه وعالقته ابهليئات األخرىمهام جملس حقوق اإلنسان ، وماهية جملس حقوق اإلنسان

 : التالية للتساؤالت مناسبة أجوبة إجياد حول البحث موضوع إشكالية تدور: البحث إشكالية -اثنيا
 ما هو جملس حقوق اإلنسان؟

 كيف يكمن دوره يف محاية حقوق اإلنسان؟  فيما  
 ليت تعىن حبقوق اإلنسان؟ما هي العالقة اليت تربطه ابهليئات الدولية األخرى خاصة تلك ا

 هل إنشاء جملس حقوق اإلنسان كان ضرورة حتمية؟
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للدور الذي وجد من أجله جملس حقوق  حتليلية دراسة على البحث نطاق يشتمل: البحث موضوع نطاق -اثلثا
 . اإلنسان، واآلفاق املنتظرة منه يف جمال محاية مسألة حقوق اإلنسان

والتحليلي، وهذا من خالل التطرق  الوصفي املنهجني على البحث هذا كتابة يف اعتمدان: البحث منهجية -رابعا  
لظروف إنشاء جملس حقوق اإلنسان وتشكيله ومهامه؛ مث دراسة ابلتحليل لعالقة اجمللس ابهليئات الدولية وحىت 

 .األخرى ذات الصلة مبسألة حقوق اإلنسان
 على الضوء تسليط من البد املوضوع أعماق يف اخلوض بلق: ابلبحث العالقة ذات واملفاهيم املصطلحات-خامس ا

 : منها واملفاهيم، بعض املصطلحات
هيئة حكومية دولية رئيسية وأحد األجهزة التابعة للجمعية العامة هليئة األمم املتحدة؛  :جملس حقوق اإلنسان – 8

 .مقرا هلا"جنيف"يضطلع مبراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان وتتخذ من مدينة 
 .واآلليات اليت يعتمد عليها اجمللس يف االضطالع مبهمته واللجان وهي جمموعة من اإلجراءات: اللجان اخلاصة – 2
وهي الواثئق الدولية والوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان كاالتفاقيات واملعاهدات : صكوك حقوق اإلنسان – 3

 .واملواثيق
 النزاعات ضحااي محاية إىل ويهدف الدويل املعاصر، لقانونا فروع من هو فرع :القانون الدويل اإلنساين – 9

 إقليمية أو دولية كانت احلرب، سواء هذه نتيجة هبم تلحق قد اليت اآلالم من والتخفيف ويالت احلرب، من املسلحة
 .حملية أو

 لساإلجراءات اخلاصة هو االسم العام الذي يطلق على اآلليات اليت أنشأها جم: اإلجراءات اخلاصة-5
 33وتوجد حاليا  . أحناء العامل حقوق اإلنسان إما لتناول أوضاع قطرية حمددة وإما لتناول قضااي مواضيعية يف مجيع

 السامية حلقوق اإلنسان إىل هذه اآلليات ما يلزم من دعم وتقدم املفوضية ،قطرية والية 82و مواضيعية والية
  .ابملوظفني ودعم سياسايت وحبثي ولوجسيت الضطالعها بوالايهتا

وهو  مبقدمة؛ مبحثني مسبوقني إىل تقسيمه ارأتينا جوانبه كل من البحث مبوضوع لإلحاطة: البحث لةهيك -سادسا  
 :مقدمة                                   :اآليت النحو على

 ماهية جملس حقوق اإلنسان: املبحث األول                          
 تعريف ونشأة جملس حقوق اإلنسان :املطلب األول                               
 تشكيل جملس حقوق اإلنسان :املطلب الثاين                               

 مهام جملس حقوق اإلنسان واللجوء إليه :الثاين املبحث                        
 مهام جملس حقوق اإلنسان :املطلب األول                               

 اللجان اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان: املطلب الثاين                              
 عالقة جملس حقوق اإلنسان وعالقته ابهليئات األخرى: املطلب الثالث                              

   :خامتة                                                 

http://http/www-stage.lan.ohchr.org/ar/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx
http://http/www-stage.lan.ohchr.org/ar/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx
http://http/www-stage.lan.ohchr.org/ar/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx
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 املبحث األول
 ماهية جملس حقوق اإلنسان

دف االستمرار بنفس الطريقة اليت كانت تعمل هبا جلنة حقوق اإلنسان سابقا، مت إنشاء جملس حقوق هب
اإلنسان إذ جاء هذا األخري ليعطي صيغة جديدة ويعرب عن االهتمام الكبري الذي أصبحت حتظى به مسألة حقوق 

حقوق اإلنسان يف الفرتة اليت سبقت  اإلنسان لدى منظمة األمم املتحدة من جهة، ونتيجة لالنتهاكات املرتكبة ضد
 .ميالد اهليئة األممية

  
 تعريف ونشأة جملس حقوق اإلنسان: املطلب األول

 تعريف جملس حقوق اإلنسان: الفرع األول
يعرف جملس حقوق اإلنسان أبنه هيئة حكومية دولية رئيسية اتبعة هليئة األمم املتحدة إذ يعترب أحد األجهزة  

مقرا "جنيف"العامة يضطلع مبراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان وحتديد املسؤولية بشأهنا تتخذ من مدينة التابعة للجمعية 
 . هلا

 نشأة جملس حقوق اإلنسان: الفرع الثاين
لوضع معايري قانونية دولية حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت  8493لقد أنشئت جلنة حقوق اإلنسان عام 

ر الوقت لتتمكن من االستجابة لكل املشاكل املتعلقة حبقوق اإلنسان، وطوال األساسية وتوسعت اللجنة مع مرو 
 احلكومية مري واجملموعاتعاما أصبحت اللجنة منتدى تستطيع فيه البلدان، كبريها وصغريها،  36اترخيها الذي امتد 

 .اهتماماهتم عن من التعبري العامل أحناء كل من اإلنسان حقوق عن واملدافعون
 اعتمدته اإلنسان الذي حلقوق العاملي اإلعالن بصيامة "روزفلت إليانور"األوىل رئيستها بقيادة جنةالل وقامت

 أصبح فيما اآلخرين التصرحيني ذلك بصيامة بعد قامت ؛ مث 1948ديسمرب  10 يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية
 الدويل والعهد والسياسية املدنية ابحلقوق الدويل اخلاص العهد :اإلنسان، ومها حلقوق الدولية الشرعة ابسم يعرف

 .والثقافية واالجتماعية االقتصادية ابحلقوق اخلاص
 خاص ِّني خاص ِّني وممثلني ومقر ِّرين مستقلني خرباء من يتألف اخلاصة لإلجراءات نظام ا أيض ا اللجنة وأنشأت

 اإلنذار يف حاسم دور أبداء قامت مجيع ا ة،عامل وفرق اإلنسان حلقوق السامي للمفوض خاص ِّني وممثلني العام لألمني
 اللجنة أي الرئيسية، الفرعية هيئتها من املساعدة تتلقى اللجنة وكانت. ومنعها اإلنسان حقوق النتهاكات املبكر

 اإلنسان حقوق معايري تطوير ملواصلة 1947 يف األوىل جلنتها يف أنشأهتا اليت ومحايتها، حقوق اإلنسان لتعزيز الفرعية
 .اخلرباء مشورة وتقدمي املسائل بعض إىل االهتمام ن توجيهع

 ومحاية تعزيز احلكومية، يف مري املنظمات وخاصة املدين، اجملتمع يؤديه الذي اهلام ابلدور واسع اعرتاف وهناك
 .اإلنسان حقوق جلنة قوة نقاط إحدى مي ثل الدور هذا ابعتبار اإلنسان حقوق
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 املعين العامل الفريق :عاملة فرق عدة مبساعدة اخلاصة، اإلجراءات إىل ابإلضافة حتظى، اللجنة كانت 
 ابحلقوق الدويل اخلاص للعهد اختياري بروتوكول بوضع املتعلقة اخليارات بدراسة املعين العامل والفريق ابحلاالت؛
 حلماية مجيع قانوان   ُملزِّم معياري صك مشروع بوضع املعين العامل والفريق والثقافية؛ واالجتماعية االقتصادية
 الشعوب األصلية؛ حقوق عن املتحدة لألمم إعالن مشروع لصيامة العامل والفريق القسري، االختفاء من األشخاص

      ."ديرابن"عمل وبرانمج إلعالن الفعال ابلتنفيذ املعين العامل والفريق التنمية؛ يف ابحلق املعين العامل والفريق
 بتعمق ولتجميع القضااي ملناقشة إطارها يف فرق تعمل سبعة تضم الفرعية ةاللجن كانت 2006 بداية ويف

 من الرق؛ املعاصرة ابألشكال املعين العامل والفريق ابملراسالت املعين العامل الفريق :النظر وجهات من عريضة جمموعة
 العدالة؛ والفريق إبدارة املعين العامل يقوالفر  ابألقليات؛ املعين العامل والفريق األصليني؛ ابلسكان املعين العامل والفريق
           .وأنشطتها الوطنية عرب الشركات عمل أبساليب املعين العامل

دورا كبريا يف جمال محاية حقوق اإلنسان  2663إىل ماية  8491لقد لعبت جلنة حقوق اإلنسان منذ سنة 
ئة األمم املتحدة أن حيل جملس حقوق اإلنسان، قررت اجلمعية العامة هلي 2663مارس  85وتعزيز احرتامها، ويف 

بوصفه هيئة فرعية جديدة حمل جلنة حقوق اإلنسان يهتم بشؤون حقوق اإلنسان ويدرس مدى انتهاكاهتا على 
 .املستوى الدويل ويقدم التوصيات بشأهنا إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 

 تشكيل جملس حقوق اإلنسان : املطلب الثاين
لألمم املتحدة ابالقرتاع  دولة عضوا  تنتخبها أملبية أعضاء اجلمعية العامة 94جملس حقوق اإلنسان من يتألف 
. هذا الصدد املرشحة يف تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وتعهداهتا والتزاماهتا يف وتراعي إسهام الدول. املباشر والسري

مقعدا ، دول  83: مقعدا ، الدول اآلسيوية 83: دول اإلفريقيةوتستند عضوية اجمللس إىل التوزيع اجلغرايف العادل، ال
 3: ودول أورواب الشرقية مقاعد 4: مقاعد، دول أورواب الغربية ودول أخرى 1: أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  .مقاعد
وال جتوز إعادة انتخاهبم مباشرة بعد شغل واليتني متتاليتني،  ثالث سنوات أعضاء اجمللس واليةفرتة تقدر 

اجملموعات اإلقليمية اخلمس،  ميثلون  –وأربع نواب رئيس رئيس - شخاصمن مخس أ مكتب اجمللس ويتألف
ات وللدولة حق الرتشح للعضوية مدة العضوية ثالث سنو السنوية؛  ويشغلون مواقعهم ملدة سنة، وفقا  لدورة اجمللس

عمله مببادئ العاملية واحلياد واملوضوعية والالإنتقائية واختذ اجمللس من  مرتني متتاليتني فقط، ويسرتشد اجمللس يف
 اإلنسان، وجيوز حقوق جمال يف الدولة سجل يف االعتبار سيؤخذ لسلمجا أعضاء انتخاب وعند مقرا له،" جنيف"

 اليت لسلمجا عضوية حقوق تعليق التصويت يف واملشرتكني األعضاء احلاضرين ثلثي أبملبية ر ِّرتق أن العامة للجمعية
 أوىل االنتخاابت وجرت اإلنسان، حلقوق وممنهجة جسيمة انتهاكات ارتكب إذا ما أعضائه من أي هبا يتمتع

 .2006ماي  9 يف  لألعضاء
 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/CurrentMembers.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/CurrentMembers.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/Bureau.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/Bureau.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/Presidency.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/Presidency.aspx
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 املبحث الثاين
 مهام جملس حقوق اإلنسان واللجوء إليه

جيتمع جملس حقوق اإلنسان ثالث مرات على األقل خالل العام الواحد وكل اجتماع مدته ثالثة أسابيع، كما 
ثلثي ( 3/2)ميكنه عقد دورات خاصة بناء على طلب من إحدى الدول األعضاء يف األمم املتحدة وبدعم من 

 .األعضاء
 

 مهام جملس حقوق اإلنسان : املطلب األول
وق اإلنسان مبثابة التزام من اجلمعية العامة بتعزيز آلية حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة يؤكد إنشاء جملس حق 

هبدف كفالة متتع اجلميع بكل احلقوق اإلنسانية املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية مبا يف ذلك احلق 
 : ومن مهام اجمللس ما يلي. يف التنمية
املي حلماية مجيع حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية للجميع، كما يعاجل حاالت تعزيز االحرتام الع -(8

 .انتهاك حقوق اإلنسان مبا فيها االنتهاكات اجلسيمة واملمنهجة وتقدمي توصيات بشأهنا
 .تعزيز التنسيق الفعال بشأن حقوق اإلنسان وتعميم مراعاهتا داخل منظومة األمم املتحدة -(2
 . يذ الدول اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسانمراقبة مدى تنف -(3
 . حقوق اإلنسان تقدمي التوصيات إىل اجلمعية العامة هبدف مواصلة تطوير القانون الدويل يف جمال-(9
 .العمل على منع حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان واالستجابة فورا للحاالت الطارئة -(5
مع احلكومات واملنظمات اإلقليمية واملؤسسات الوطنية حلقوق التعاون الوثيق يف جمال حقوق اإلنسان  -(3

 .اإلنسان واجملتمع املدين
 

 اللجان اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان : املطلب الثاين
واآلليات آلية االستعراض الدوري الشامل اليت تستخدم لتقييم أوضاع حقوق  واللجان من بني هذه اإلجراءات

" اهليئة الفكرية"ء يف األمم املتحدة واللجنة االستشارية اليت تستخدم ابعتبارها اإلنسان يف مجيع الدول األعضا
للمجلس اليت تزوده ابخلربات واملشورة بشأن القضااي املواضيعية يف جمال حقوق اإلنسان، وإجراءات الشكاوى الذي 

 .يتيح لألفراد واملنظمات لفت انتباه اجمللس إىل انتهاكات حقوق اإلنسان
 آلية استعراض الدوري الشامل : ألولالفرع ا

االستعراض الدوري الشامل هو عملية فريدة تنطوي على  :تعريف آلية االستعراض الدوري الشامل-أوال
دولة مرة كل  843اخلاصة جبميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة البالغ عددها  استعراض سجالت حقوق اإلنسان

إىل املساواة يف  وري الشامل إبداعا هاما من قبل جملس حقوق اإلنسان يستندسنوات، ويعترب االستعراض الد أربع
لإلعالن عن اإلجراءات اليت اختذهتا لتحسني أحوال  ويوفر االستعراض فرصة جلميع الدول. املعاملة بني مجيع البلدان
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ا يتضمن االستعراض الدوري كم.على التحدايت اليت تواجه التمتع حبقوق اإلنسان حقوق اإلنسان يف بلداهنا والتغلب
الوقت الراهن أي آلية  تقامسا ألفضل ممارسات حقوق اإلنسان يف خمتلف أحناء الكرة األرضية، وال توجد يف الشامل

ويعترب أحد العناصر الرئيسية للمجلس الذي يذكر الدول مبسؤوليتها عن احرتام حقوق اإلنسان  أخرى من هذا النوع
ا بشكل عام، واهلدف النهائي من هذه اآللية اجلديدة هو حتسني وضع حقوق اإلنسان يف واحلرايت األساسية وإعماهل

       . (1)مجيع البلدان والتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان أينما كانت
 جملس إنشاءأنشئ االستعراض الدوري الشامل عندما : ظروف إنشاء االستعراض الدوري الشامل -اثنيا 

 إجراء استعراض دوري شامل يستند إىل"وقد أانط قرار اإلنشاء ابجمللس  .بواسطة 2663حقوق اإلنسان يف مارس 
على حنو يكفل مشولية التطبيق  معلومات موضوعية وموثوق هبا ملدى وفاء كل دولة ابلتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان

من أول اجتماعات اجمللس اجلديد، ؛ وبعد سنة واحدة 2664جوان  81ويف ". واملساواة يف املعاملة بني مجيع الدول
طريق ترشد عمل اجمللس يف  اليت توفر خريطة (A/HRC/RES/5/1) بناء مؤسساتهاجمللس على حزمة  وافق أعضاء

 .حلزمة االستعراض الدوري الشامليف تلك ا وكان من بني العناصر الرئيسية. املستقبل
يتمثل اهلدف النهائي لالستعراض الدوري الشامل يف حتسني  :اهلدف من االستعراض الدوري الشامل-اثلثا

 بلد مبا لذلك من عواقب هلا شأهنا ابلنسبة للشعوب يف كافة أحناء الكرة األرضية، أحوال حقوق اإلنسان يف كل
ولكي . على الطبيعة تعزيز ودعم وتوسيع نطاق تعزيز ومحاية حقوق اإلنسانواالستعراض الدوري الشامل مصمم ل

بشأن حقوق اإلنسان ومعاجلة  يتحقق ذلك، ينطوي االستعراض الدوري الشامل على تقييم سجالت الدول
الدوري الشامل إىل توفري مساعدة تقنية للدول  كما يهدف االستعراض. انتهاكات حقوق اإلنسان أينما حتدث

اإلنسان بفعالية وتقاسم أفضل املمارسات يف ميدان حقوق اإلنسان فيما  يد قدرهتا على معاجلة حتدايت حقوقوتوط
 .وأصحاب املصلحة اآلخرين بني الدول

جيري استعراض مجيع الدول األعضاء يف األمم  :الفرتة اليت يقوم فيها االستعراض الدوري الشامل-رابعا
ويتم استعراض مجيع الدول األعضاء يف  -دولة كل سنة 91استعراض  جيري حيث -املتحدة مرة كل أربع سنوات

تقوميا زمنيا  2664سبتمرب  28واعتمد جملس حقوق اإلنسان يف . دولة أثناء فرتة عضويتها 47 اجمللس البالغ عددها
األربع األوىل  املتحدة أثناء حلقة السنوات دولة عضوا يف األمم 843يفصل الرتتيب الذي جيري حبسبه النظر يف 

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل الذي جيتمع  ، ويتم االستعراض خالل دورات(2661-2688)
 .يف السنة ثالث مرات

يضطلع الفريق العامل املعين ابالستعراض  :املخولني للقيام إبجراء االستعراض الدوري الشامل-خامسا
عضوا ابالستعراضات؛ بيد أنه ميكن ألي  94حقوق اإلنسان البالغني  جملس الدوري الشامل الذي يتألف من أعضاء

دولة  ويتم استعراض كل. املتحدة أن تشارك يف املناقشات أو احلوار مع الدولة قيد االستعراض دولة عضو يف األمم

http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.doc
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ختيار الرتويكا اخلاصة املقرر، ويتم ا ، ويتوىل القيام مبهمة"الرتويكا"مبساعدة من فريق من ثالث دول، يعرف ابسم 
 .للفريق العامل بكل دولة من خالل إجراء قرعة قبل كل دورة

تتمثل الواثئق اليت تستند إليها  :االستعراض الدوري الشامل املستندات اليت يرتكز عليها-سادسا
 :االستعراضات يف

 ؛"تقرير وطين"االستعراض ميكن أن أتخذ شكل  معلومات مقدمة من الدولة قيد-(8
 اخلاصني املقررين وفرق حقوق اإلنسان املستقلني املعروفني ابسم معلومات واردة يف تقارير خرباء -(2 
  ؛وكياانت األمم املتحدة األخرى نشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسانامل واهليئات

 من أصحاب املصلحة اآلخرين ومن بينهم املنظمات مري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق معلومات-(3
 .اإلنسان

جترى االستعراضات من خالل مناقشات تفاعلية بني الدولة قيد  :كيفية إجراء االستعراضات-سابعا
ابالستعراض  وجيري ذلك خالل اجتماع الفريق العامل املعين. الدول األعضاء يف األمم املتحدة ستعراض ومريها مناال

املناقشات أسئلة أو تعليقات وأن  الدوري الشامل، وميكن ألي دولة عضو يف األمم املتحدة أن تطرح خالل تلك
ن جتمع القضااي أو األسئلة اليت يتم تقامسها مع الدولة قيد للرتويكا أ تقدم توصيات إىل الدولة قيد االستعراض، وميكن

العامل ثالث  لكفالة أن جيري احلوار التفاعلي بسالسة وبطريقة منظمة، وفرتة االستعراض يف الفريق االستعراض
 .ساعات لكل بلد

مية أن ميكن للمنظمات مري احلكو  :الشامل املنظمات غري احلكومية وعملية االستعراض الدوري-اثمنا
الذي جيري النظر فيه أثناء االستعراض، وميكن " املصلحة اآلخرون أصحاب"تقدم معلومات ميكن إضافتها إىل تقرير 

االستعراض يف  تشري إىل املعلومات اليت تقدمها تلك املنظمات أثناءاملناقشات التفاعلية أن  ألي دولة تشارك يف
الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري  حلكومية أن حتضر دوراتوميكن للمنظمات مري ا. اجتماع الفريق العامل

العادية جمللس حقوق اإلنسان عندما جيري النظر يف نتائج استعراضات  الشامل وتستطيع اإلدالء ببياانت يف الدورات
أجل تقدمي أصحاب  مبادئ توجيهية تقنية من "مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان الدول، وقد أصدرت

 ".املصلحة لعرائضهم
يعمل االستعراض الدوري الشامل على تقييم مدى  :التزامات حقوق اإلنسان اليت جيري معاجلتها-اتسعا

 : ليها يفاإلنسان املنصوص ع احرتام الدول اللتزاماهتا إزاء حقوق
  ؛ميثاق األمم املتحدة -1
 ؛ اإلنسان اإلعالن العاملي حلقوق -6
اإلنسان اليت صدقت الدولة  وقمعاهدات حق)صكوك حقوق اإلنسان اليت تكون الدولة طرفا فيها  -6

 ؛ (املعنية عليها

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/TechnicalGuideEN.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/TechnicalGuideEN.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/TechnicalGuideEN.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/TechnicalGuideEN.pdf
http://www.un.org/aboutun/charter/index.html
http://www.un.org/aboutun/charter/index.html
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/60UDHRIntroduction.aspx
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قدمتها الدولة مثل سياسات أو برامج وطنية بشأن حقوق اإلنسان  التعهدات وااللتزامات الطوعية اليت  -6
 مت تنفيذها؛
 .القانون اإلنساين الدويل القابل للتطبيق  -6

م به الفريق العامل للدولة، تقوم يف أعقاب االستعراض الذي يقو  :نتائج االستعراض الدوري الشامل -عاشرا
حلقوق  تقرير مبشاركة من الدولة قيد االستعراض ومبساعدة من مفوضية األمم املتحدة السامية الرتويكا إبعداد

للمناقشات الفعلية، ومن مث فإنه يتألف من  ، موجزا"تقرير النتائج"ويوفر هذا التقرير، الذي يشار إليه ابسم . اإلنسان
 .البلد قيد االستعراض، عالوة على ردود الدولة املستعرضة ات وتوصيات قدمتها الدول إىلأسئلة وتعليق

مت أتسيس آلية االستعراض الدوري الشامل  :كيفية أتسيس آلية االستعراض الدوري الشامل  -حادي عشر
أوكل هذا القرار  وقد. بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2663مارس  85عندما أنشئ جملس حقوق اإلنسان يف 

إجراء استعراض دوري شامل يستند على معلومات موضوعية وموثوق فيها عن استيفاء كل دولة "للمجلس مهمة 
. لواجباهتا والتزاماهتا جتاه حقوق اإلنسان بشكل يضمن التغطية الشاملة واملعاملة املتساوية لكل الدول على حد سواء

على اجتماعه األول وافق أعضاء اجمللس اجلديد على حزمة  أي بعد مضي عام واحد 2664جوان  81ويف 
وكان أحد . اإلجراءات املؤسسية الداعمة لتشكيل اجمللس وقدم خارطة طريق كي ترشد عمل اجمللس يف املستقبل

 .العناصر الرئيسية هلذه احلزمة هو االستعراض الدوري الشامل
صص نصف ساعة أثناء دورة الفريق العامل خت :كيفية اعتماد االستعراض الدوري الشامل-اثين عشر

ساعة من  91ويتم ذلك مبا ال يتجاوز . بشأن الدول املستعرضة يف الدورة "تقارير النتائج"العتماد كل تقرير من 
حقها يف اختيار قبوهلا  وللدولة املستعرضة فرصة لتقدمي تعليقات أولية على التوصيات مع. البلد املعين انتهاء استعراض

التقرير، وبعد اعتماده؛ ميكن للدول أن تدخل حتسينات يف الصيامة  وتدرج التوصيات املقبولة واملرفوضة يف. فضهاأو ر 
حقوق اإلنسان، وحيق  ويتعني اعتماد التقرير بعد ذلك يف اجللسة العامة جمللس. خالل األسبوعني التاليني على بياانهتا

األسئلة والقضااي اليت مل تعاجل مبا فيه الكفاية أثناء الفريق  ة العامة علىللدولة قيد االستعراض أن ترد خالل تلك اجللس
اليت  كما خيصص وقت للدول األعضاء واملراقبة. التوصيات اليت طرحتها الدول أثناء االستعراض العامل وأن ترد على

املصلحة اآلخرين  وأصحاب قد ترمب يف اإلعراب عن رأيها بشأن نتائج االستعراض وللمنظمات مري احلكومية
  .لإلدالء بتعليقات عامة

تتحمل الدولة مسؤولية أولية عن  :اخلطوات اليت تتخذ كمتابعة لالستعراض الدوري الشامل-اثلث عشر
تنفيذ التوصيات الواردة يف النتائج النهائية، ويكفل االستعراض الدوري الشامل أن تكون مجيع الدول موضع مساءلة 

يتوجب  وعندما حيني الوقت لالستعراض الثاين لدولة ما فإنه. حملققني يف تنفيذ تلك التوصياتا عن التقدم أو الفشل
ويقدم . األول قبل أربع سنوات عليها أن تقدم معلومات عما قامت به لتنفيذ التوصيات املقدمة يف االستعراض
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القدرات واملساعدة التقنية، ابلتشاور مع  واالستنتاجات فيما يتعلق ببناء اجملتمع الدويل املساعدة يف تنفيذ التوصيات
 .فيها وإذا ما اقتضت الضرورة، يتصدى اجمللس للحاالت اليت مل تبد الدول تعاوان. املعين البلد

يقرر جملس حقوق اإلنسان التدابري  :نتائج عدم تعاون الدولة مع االستعراض الدوري الشامل -رابع عشر
  .(2)الدولة على عدم التعاون مع االستعراض الدوري الشامل اثبرتاليت يتعني اختاذها يف حالة ما إذا 

 اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان : الفرع الثاين
خبريا كهيئة فكرية للمجلس وتعمل بتوجيه  81أنشئت اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان املؤلفة من 

 .سابقة املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهامنه وحتل اللجنة االستشارية حمل اللجنة الفرعية ال
حسب ما هو متبع يف إجراءات : كيفية اختيار أعضاء اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان-أوال

على " الكوطا"فإن العضوية تتوزع حسب نظام اختيار اللجان واهليئات االستشارية والتعاقدية هليئة األمم املتحدة 
خلمسة؛ حيث إن نصيب آسيا من اللجنة االستشارية مخسة أعضاء يتم تداوهلم فيما بني دول اجملموعات القارية ا

 .آسيا واليت ترأسها الياابن وحاليا، وينتخب املرشح لعضوية اللجنة االستشارية بصفة شخصية وليس كممثل لبلده
جلنة حقوق -اإلنسان يطلب جملس حقوق: نظام التقارير السنوية املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان-اثنيا

األنشطة اليت  من املكلفني بوالايت يف إطار اإلجراءات اخلاصة أن يقدموا تقارير سنوية يشرحون فيها -اإلنسان
طرائق العمل، والتحليل النظري، : بشأن اضطلعوا هبا خالل السنة املنقضية، وتناقش التقارير السنوية قضااي عامة

كما جيوز أن حتتوي . منهم، وجيوز أن حتتوي على توصيات عامة واالجتاهات والتطورات العامة بشأن والية كل
للتقرير  جلميع الرسائل املوجهة إىل احلكومات والردود الواردة منها ما مل تكن واردة يف مالحق التقارير على ملخصات

وهناك حاجة إىل بعض اآلليات . كمالحق للتقارير السنوية القطرية ابلزايرات ما تقدم التقارير اخلاصة وعادة. السنوي
ديسمرب من كل عام،   إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت جتتمع يف الفرتة من سبتمرب حىت لتقدمي تقرير مؤقت

 الويب املبينة حتت وللرجوع إىل التقارير السنوية لكل إجراء خاص، يرجى زايرة صفحات كل منها على شبكة
  .القطرية الوالايتو  املواضيعية الوالايت

دورات جملس حقوق  ، قدم املكلفون بوالايت يف إطار اإلجراءات اخلاصة تقارير سنوية إىل2682ويف عام 
 :اإلنسان املنعقد يف الفرتات التالية

 ؛ (مارس 23فرباير إىل  24من )الدورة التاسعة عشرة  -
 ؛ (جويلية 3جوان إىل  18 من)الدورة العشرون  -
 ؛(سبتمرب 21إىل  86من )الدورة احلادية والعشرون  -
دورات جملس حقوق  ، قدم املكلفون بوالايت يف إطار اإلجراءات اخلاصة تقارير سنوية إىل2688ويف عام  

  ؛(جوان 84ماي إىل  36من )عشرة  والسابعة( مارس 25فرباير إىل   21من )اإلنسان السادسة عشرة 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/index.htm
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دورات جملس حقوق  ، قدم املكلفون بوالايت يف إطار اإلجراءات اخلاصة تقارير سنوية إىل2686ويف عام 
 83من )واخلامسة عشرة ( جوان 81ماي إىل 38من )والرابعة عشرة ( مارس 23إىل  8من )اإلنسان الثالثة عشرة 

 ؛(سبتمرب إىل أكتوبر
دورات جملس حقوق  صة تقارير سنوية إىل، قدم املكلفون بوالايت يف إطار اإلجراءات اخلا2664ويف عام 
 2سبتمرب إىل  89من )والثانية عشرة ( جوان 84إىل  2من )واحلادية عشرة ( مارس 24إىل  2من )اإلنسان العاشرة 

 ؛(أكتوبر
دورات جملس حقوق  ، قدم املكلفون بوالايت يف إطار اإلجراءات اخلاصة تقارير سنوية إىل2661ويف عام 

 ؛(جويلية 29إىل  1من )والتاسعة ( جوان 81إىل  2من )والثامنة ( مارس 21إىل  3من )السابعة اإلنسان 
دورات جملس حقوق  ، قدم املكلفون بوالايت يف إطار اإلجراءات اخلاصة تقارير سنوية إىل2664ويف عام  

سبتمرب ،  21 إىل 86من )والسادسة ( جوان 81إىل  88من )واخلامسة ( مارس 36إىل  82من )اإلنسان الرابعة 
 (.ديسمرب  89إىل  86ومن 

تعمل اللجنة على تقدمي اخلربات ابلشكل و الطريقة اليت يطلبها اجمللس و تركز على الدراسات واألحباث ملثل 
 .     هذه النصائح لكنها تعمل ذلك بناء على طلب اجمللس مبوجب القرار املذكور آنفا

توصيات لكنها ميكن أن تقرتح على اجمللس لتقرير فاعلية  وليس من صالحيات اللجنة إصدار قرارات أو  
 .أايم  86ال يزيد عن عليه، وجتتمع اللجنة مرتني يف السنة مبا 

هو " اإلجراءات اخلاصة" :0222اخلاصة املتخذة من طرف جملس حقوق اإلنسان اإلجراءات -اثلثا
املصطلح العام الذي أطلق على اآلليات اليت وضعتها جلنة حقوق اإلنسان واليت يضطلع هبا جملس حقوق اإلنسان 

والايت  4و مواضيعيةوالية  24حاليا ، يوجد . ملعاجلة أوضاع قطرية حمددة أو مسائل مواضيعية يف كافة أرجاء العامل
، وتزو د مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان هذه اآلليات ابملوظفني وتقدم املساعدة يف جمايل طريةق

وتطلب والايت اإلجراءات اخلاصة عادة  من املكلفني ابلوالايت . يف تنفيذ والايهتا اللوجستية واألحباث لدعمها
أوضاع حقوق اإلنسان يف بلدان أو أراٍض حمددة، تعرف ابلوالايت  فحص ورصد وتقدمي املشورة والتبليغ علنا  عن

وميكن . ف ابلوالايت املواضيعيةالقطرية أو عن ظواهر رئيسية عن انتهاكات تتعرض هلا حقوق اإلنسان يف العامل، تُعر 
االضطالع ابلعديد من األنشطة من خالل اإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك االستجابة للشكاوى الفردية وإجراء 

 .الدراسات وتقدمي املشورة حول التعاون التقين على املستوى القطري واملشاركة يف أنشطة تروجيية عامة
املمثل اخلاص "أو " املقرر اخلاص"يطلق عليه اسم  -خص واحد ميكن أن يضطلع ابإلجراءات اخلاصة ش

عضو عن  )أو فريق عامل يتكون عادة من مخسة أعضاء  -"اخلبري املستقل"أو " ممثل األمني العام"أو " لألمني العام
الية يعمل املكلفون بو . تكون والايت اإلجراءات اخلاصة منشأة وحمددة من جانب القرار الذي يضعها(. كل منطقة

اإلجراءات اخلاصة بقدرهتم الشخصية وال حيصلون على راتب أو أي تعويض مادي آخر لقاء العمل الذي يقومون 
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ومن . (3)وأن االستقاللية اليت يتمتع هبا املكلفون بوالايت أمر حاسم حىت يتمكنوا من القيام بوظائفهم حبياد اتم. به
ت اخلاصة، يتلقى هؤالء مبعظمهم معلومات عن مزاعم حمددة النتهاكات املكلفون ابإلجراءابني األنشطة اليت يقوم هبا 

، مت  إرسال 2664ففي . إىل احلكومات طلبا  للتوضيح نداءات عاجلة أو رسائل ادعاءحقوق اإلنسان، ويرسلون 
٪ منها بالمات مشرتكة بني مكلَفني أو أكثر من  94بلدا ، كان  128بالغ إىل احلكومات يف  8666أكثر من 

 . املكلفني بوالية
ويرسل . للتحقق من حالة حقوق اإلنسان على املستوى الوطين بزايرات قطريةيقوم املكلفون بوالية كذلك 

عادة املكلفون بوالايت رسالة إىل احلكومة اليت تطلب منهم زايرة البلد ويف حال وافقت احلكومة، يتم متديد دعوة 
، مما يعين أهنا مستعدة، مبدئيا ، لتلقي زايرة أحد املكلفني بوالية "دعوات دائمة"لقد أصدرت بعض البلدان . الزايرة

وبعد الزايرة . بلدا  الدعوات الدائمة لتشمل اإلجراءات اخلاصة 32، مد  2661ويف شهر أوت . اإلجراءات اخلاصة
كلفون بوالية اإلجراءات اخلاصة، يتقدم هؤالء بتقرير بعثة يتضمن ما توصلوا إليه من استنتاجات اليت يقوم هبا امل

 .وتوصيات
املؤسسات اليت تشمل استعراض نظام حقوق اإلنسان يف عملية بناء  ؛ يشارك جملس2663منذ جوان 
 8-5 لقرارحقوق اإلنسان ا، ومع اختتام دورته اخلامسة، اعتمد جملس 2664جوان  81ويف . اإلجراءات اخلاصة

حكاما  بشأن اختيار املكلفني الذي يتضمن أ" بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة"بعنوان 
االستعراضات بدأت يف الدورة السادسة يف سبتمرب، واستمرت . بوالايت واستعراضا  جلميع والايت اإلجراءات اخلاصة

وال تزال بعض االستعراضات مؤجلة حىت الدورة التاسعة . عند استئناف الدورة السادسة والسابعة والثامنة للمجلس
بعض الوالايت . ، مجيع الوالايت املوضوعية اليت مت استعراضها، قد مت متديدها2661ي اعتبارا من ما. للمجلس

املواضيعية اجلديدة كانت أيضا قد أنشئت، مثل إشكال الرق املعاصرة واحلصول على مياه الشرب املضمونة ومرافق 
والييت روسيا البيضاء )لدميقراطية معظم والايت الدول كان قد مت متديدها ابستثناء مجهورية الكونغو ا. الصرف الصحي

 (. 2664وكواب انتهوا يف جويلية 
ألصحاب مدونة قواعد السلوك ، الذي حيتوي على 2-5، اعتمد اجمللس أيضا القرار 2664يف جويلية 

، أصحاب 2661يف االجتماع السنوي ألصحاب والايت اإلجراءات اخلاصة يف جويلية . والايت اإلجراءات اخلاصة
إلجراءات اخلاصة اعتمدوا دليل األمم املتحدة لإلجراءات اخلاصة، الذي ينص على املبادئ التوجيهية بشأن والايت ا

ويف اجللسة نفسها، اعتمدوا قواعد استشاريه داخلية الستعراض . أساليب عمل أصحاب والايت اإلجراءات اخلاصة
ومريها من الواثئق ذات الصلة مبا فيها دليل األمم مدونة قواعد السلوك املمارسات وأساليب العمل، اليت من خالهلا، 

املتحدة لإلجراءات اخلاصة، سيستغلون لتعزيز فعالية واستقالل كل من نظام اإلجراءات اخلاصة ككل وأيضا 
يف دورته الثامنة واخلمسني، جملس حقوق اإلنسان، اعتمد بياان رائسيا بشأن والايت . األشخاص املكلفني بوالايت

 .      (4)اخلاصة ومدى امتثاهلا ملدونة قواعد السلوك اإلجراءات
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خالل اهلجوم على مزة، أصدر جملس حقوق : واستنتاجات بعثة تقصي احلقائق" غولدستون"تقرير  -*
، الذي أدان االعتداءات اإلسرائيلية، ودعا مفوض (A/HRC/S-9/L.1)اإلنسان التابع لألمم املتحدة القرار رقم 

. امي حلقوق اإلنسان لتقدمي تقرير حول املزاعم املتعلقة جبرائم حرب اقرتفت خالل اهلجوم اإلسرائيلياألمم املتحدة الس
، شكل جملس حقوق اإلنسان بعثة دولية مستقلة لتقصي احلقائق، ومت تفويضها مبهمة 2664ويف الثالث من أبريل 

ون الدويل اإلنساين، واليت ميكن أن تكون قد التحقيق يف مجيع االنتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقان"
ديسمرب  24وقعت يف أي وقت يف سياق العمليات العسكرية اليت نفذت يف قطاع مزة خالل الفرتة الواقعة بني 

؛ 2664ويف التاسع والعشرين من سبتمرب ". ، وسواء قبلها، خالهلا أو بعدها2664جانفي  81وبني  2661
ريتشارد "إفريقي  –تقصي احلقائق بشأن احلرب على مزة، واملكونة من القاضي اجلنوب قدمت بعثة األمم املتحدة ل

(. يف دورته الثانية عشرة)وفريقه املكون من ثالثة أشخاص آخرين، تقريرها إىل جملس حقوق اإلنسان " مولدستون
تقرير بعثة األمم املتحدة " رىحول حقوق اإلنسان يف فلسطني واألراضي العربية احملتلة األخ" تقرير مولدستون"وأكد 

، على أن كال من القوات اإلسرائيلية واجلماعات الفلسطينية املسلحة قد ارتكبت "لتقصي احلقائق بشأن حرب مزة
" مولدستون"ق تقرير ثوو  .انتهاكات جسيمة للقانون الدويل، مبا فيها جرائم حرب، ومن احملتمل جرائم ضد اإلنسانية

لى مرافق األمم املتحدة املوجودة يف قطاع مزة، وعلى املساجد، املدارس واستخدام الفلسطينيني  اهلجمات اإلسرائيلية ع
كدروع بشرية، كما قدم تفاصيل عن احلوادث املروعة بشكل خاص، مثل ذلك الذي وقع يف حي الزيتون يف مزة، 

يف منزل واحد قبل فتح النار " ينالسمو "الذي قام فيه اجلنود اإلسرائيليون بتجميع أكثر من مائة شخص من عائلة 
وإىل . شخصا من العائلة وإصابة العشرات اآلخرين 24عليه ابلصواريخ والقذائف املدفعية، مما أسفر عن مقتل 

جانب توثيق أعمال القتل، أوضح التقرير أيضا ما جاء يف تقارير سابقة حول التدمري اإلسرائيلي الوحشي للبنية 
اخلاصة يف مزة، ومن ضمنها مزارع الدواجن، وتدمري واحدة من حبريات الصرف الصحي التابعة  التحتية املدنية وامللكية

مرت مكعب من املياه العادمة إىل األراضي الزراعية ألف   200ملنشاة معاجلة املياه العادمة يف مزة، مما أدى إىل تدفق 
 .اجملاورة

م احلريب اإلسرائيلي على مزة، فرضت إسرائيل حصارا أنه يف الفرتة اليت سبقت اهلجو " مولدستون"وكشف تقرير 
وخالل . على مزة يرقى إىل حد العقاب اجلماعي، ونفذت سياسة منهجية للعزل واحلرمان املنهجي لسكان قطاع مزة

 العملية العسكرية، دمرت القوات اإلسرائيلية البيوت، املصانع، اآلابر، املدارس، املستشفيات، مراكز الشرطة واملباين
العامة األخرى، مع العائالت، مبا يف ذلك ترك الشيوخ واألطفال الذين يعيشون يف وسط أنقاض مساكنهم السابقة 

وعاىن سكان قطاع مزة . لفرتة طويلة بعد انتهاء اهلجمات، كما مل يكن هناك إعادة إعمار بسبب استمرار احلصار
رائيل عملياهتا العسكرية حنو سكان قطاع مزة ككل، قد وجهت إس. من صدمة كبرية، سواء فورية أو بعيدة األجل

وذلك تعزيزا لسياستها الشاملة اهلادفة ملعاقبة سكان القطاع، يف سياسة تستهدف السكان املدنيني احملميني مبوجب 
 .معاهدة جنيف الرابعة
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ك،كاملقررة ويقصد بذلك دراسة موضوع حقوق اإلنسان، وتعيني املقررين للقيام بذل :والايت مواضيعية -*
اخلاصة املعنية ابلسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب وابحلق  يف عدم التمييز يف هذا 

 .السياق
 .2662الفريق العامل املعين ابلسكان املنحدرين من أصل إفريقي  -
 .   8441املقرر اخلاص املعين ابحلق يف التعليم  -

 إجراء الشكاوى: الفرع الثالث
األمم املتحدة حلقوق  جملس"، نص الرئيس املعنون 2664جويلية  81د جملس حقوق اإلنسان، يف اعتم -
إجراء شكاوى جديد من أجل التصدي لألمناط  الذي مبوجبه جيري وضع( 5/8القرار " )بناء املؤسسات: اإلنسان

ومجيع احلرايت األساسية اليت تقع يف أبدلة موثوق هبا، جلميع حقوق اإلنسان  الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة، واملؤيَّدة
  .أجزاء العامل ويف أي ظرف من الظروف أي جزء من

قرار اجلمعية العامة  ويوضع إجراء الشكاوى اجلديد امتثاال  للوالية اليت أسندها إىل جملس حقوق اإلنسان    -
حد من انعقاد دورته يقوم، يف مضون عام وا ، الذي طلب فيه من اجمللس أن2663مارس  85املؤرخ  36-258

ومسؤوليات اللجنة السابقة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اإلجراء  األوىل، ابستعراض مجيع والايت وآليات ومهام
ومشورة  االقتضاء؛ حتسينها وترشيدها من أجل احملافظة على وجود نظام لإلجراءات اخلاصة، ، وكذلك، عند8563

املؤرخ ( 91-د) 8563ذلك، شكل قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  وبناء على. من اخلرباء، وإجراء للشكاوى
أساسا  للعمل على وضع إجراء  ،2666جويلية  84املؤرخ  63-2666، بصيغته املنقحة ابلقرار 8446ماي  24

ل به إجراء الشكاوى حمايدا  وموضوعيا  وفعاال  وموجها  خلدمة الضحااي يعم شكاوى جديد مت حتسينه لضمان أن يكون
 .الوقت املناسب يف

 36امتثاال  للوالية اليت أسندهتا اجلمعية العامة إىل اجمللس، قرر اجمللس، يف  :0021استعراض اإلجراء  -أوال
 -8املقرر ) 258-36اجلمعية العامة  من منطوق قرار 3، إنشاء الفريق العامل املعين بتنفيذ الفقرة 2663جويلية 

اللزوم حتسني وترشيد، مجيع والايت وآليات ومهام  مسألة االستعراض، وعند لوضع توصيات حمددة بشأن( 869
وقد عقد الفريق العامل ثالث دورات رمسية . 8563اإلنسان، مبا يف ذلك اإلجراء  ومسؤوليات اللجنة السابقة حلقوق

 إىل 86الفرتة من و  2664فرباير  83إىل  5والفرتة من  2663نوفمرب  29إىل  83مفتوحة العضوية يف الفرتة من 
الذي عينه رئيس اجمللس لتيسري  ، ورأس اجلزء املتعلق إبجراء الشكاوى املمثل الدائم لسويسرا،2664أبريل  27

يف الفريق العامل وخمتلف جوالت املشاورات مري الرمسية على  وأجريت املناقشات. املشاورات املتعلقة هبذه اآللية
العامل، قدم  ويف أعقاب الدورة األخرية للفريق. يحه فيما بعد، أعده امليسرللمناقشات، جرى تنق أساس إطار أويل

ممكن املواقف اليت أعرب عنها خالل  إىل الرئيس، راعى فيه إىل أقصى حد (A/HRC/5/15)امليسر مقرتحا  هنائيا  
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ة بشأن بناء مؤسسات املتعلق إبجراء الشكاوى يف وثيقة هنائي عدة شهور من املشاورات، بغية تيسري صيامة القسم
  .2664اعتمادها يف جويلية  اجمللس كان من املقرر

 الواثئق وملخصات املناقشات اليت أجريت يف الفريق العامل املعين إبجراء الشكاوى واردة يف  
A/HRC/3/CRP.3 وA/HRC/4/CRP.6  وA/HRC/5/CRP.6. 

جيري وضع إجراء الشكاوى من أجل  ،8-5عمال  بقرار اجمللس  :كيفية العمل إبجراء الشكاوى-اثنيا
 لالنتهاكات اجلسيمة، واملؤيَّدة أبدلة موثوق هبا، جلميع حقوق اإلنسان ومجيع احلرايت التصدي لألمناط الثابتة

 .األساسية اليت تقع يف أي جزء من أجزاء العامل ويف أي ظرف من الظروف
الدولة املعنية، ويتعني أن يكون اإلجراء ضمن  وحيتفظ إجراء الشكاوى بطابعه السري بغية تعزيز التعاون مع -

  .الوقت املناسب أمور أخرى، موجها  خلدمة الضحااي وأن يعمل به يف
 –العامل املعين ابحلاالت  الفريق العامل املعين ابلبالمات والفريق –وجرى إنشاء فريقني عاملني مستقلني  -

إىل األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة، واملؤيَّدة أبدلة  لسوأسندت إليهما والية حبث البالمات وتوجيه انتباه اجمل
والبالمات اليت يكون من الواضح أهنا ال تستند إىل أساس سليم،  .اإلنسان واحلرايت األساسية موثوق هبا، حلقوق

ابستبعادها  ة،يكون صاحبها جمهول اهلوية، يقوم رئيس الفريق العامل املعين ابلبالمات، مع األمان والبالمات اليت
األويل إىل الدولة املعنية للحصول على آرائها بشأن  استنادا  إىل معايري القبول، وحتال البالمات مري املرفوضة يف الفرز

  .ادعاءات االنتهاكات
بني أعضائها ملدة ثالث  والفريق العامل املعين ابلبالمات تعينه اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان من -
خرباء مستقلني ومؤهلني أتهيال  عاليا  وميثل جغرافيا   وهو يتألف من مخسة(. الوالية قابلة للتجديد مرة واحدة)سنوات 

قبول  وجيتمع هذا الفريق العامل مرتني يف السنة ملدة مخسة أايم عمل يف كل دورة لتقييم اجملموعات اإلقليمية اخلمس،
وحده أو ابالقرتان مع بالمات أخرى أنه  ا كان يتبني من البالغ املعينالبالمات وأسسها املوضوعية، مبا يف ذلك ما إذ

املؤيَّدة أبدلة موثوق هبا، حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية، وحتال  يكشف عن منط اثبت من االنتهاكات اجلسيمة،
 .املقبولة والتوصيات اخلاصة هبا إىل الفريق العامل املعين ابحلاالت مجيع البالمات

من بني الدول األعضاء  يق العامل املعين ابحلاالت يتألف من مخسة أعضاء تعينهم اجملموعات اإلقليميةوالفر  -
وهو جيتمع مرتني يف السنة ملدة مخسة أايم عمل يف كل  .(الوالية قابلة للتجديد مرة واحدة)يف اجمللس ملدة سنة واحدة 

احلاالت  عين ابلبالمات، مبا يف ذلك ردود الدول عليها، وكذلكإليه من الفريق العامل امل دورة لبحث البالمات احملالة
املعين ابحلاالت، بناء على املعلومات  ويقوم الفريق العامل. املعروضة على اجمللس أصال  يف إطار إجراء الشكاوى

 لالنتهاكات اجلسيمة، ابلبالمات، مبوافاة اجمللس بتقرير عن األمناط الثابتة والتوصيات املقدمة من الفريق العامل املعين
اجمللس بشأن اإلجراء الواجب  املؤيَّدة أبدلة موثوق هبا، حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية، وتقدمي توصيات إيل

 .اختاذه
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  .على هذا النحو وبعد ذلك، يكون دور اجمللس أن يتخذ قرارا  خبصوص كل حالة اسرتعي انتباهه إليها -
 حلقوق دولية معاهدات مخس تسمح: اإلنسان حلقوق الدولية عاهداتامل مبوجب الفردية الشكاوى-اثلثا

 :الفردية الشكاوى بتقدمي اإلنسان
 األول؛ االختياري بروتوكوله مبوجب والسياسية املدنية ابحلقوق اخلاص الدويل العهد -
املادة  مبوجب هينة؛امل أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من ومريه التعذيب مناهضة اتفاقية  -

 ؛ 22
 االختياري؛   بروتوكوهلا مبوجب املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية  -
 ؛14املادة  مبوجب العنصري التمييز أشكال مجيع على للقضاء الدولية االتفاقية  -
 ؛77 املادة مبوجب أسرهم وأفراد املهاجرين العمال مجيع حقوق حلماية الدولية االتفاقية  -

 ذلك تفعل بذلك، ومل إعالن إبصدار أطراف دول 10 قيام بعد إال التنفيذ حي ِّز يدخل لن احلكم هذا ولكن
 .2006جوان  30 حىت دولة أي

  :القوة نقاط-أ 
 متتثل أن الطرف ينبغي الدولة أن يف املعاهدات هيئات إحدى إىل شكوى لتقدمي اهلامة املزااي إحدى تتمثَّل  -

 توفري هو االلتزامات هذه وأحد املعاهدة، مبوجب املتصل اإلعالن إصدارها بعد املعاهدة تلك وجبمب اتهاللتزاما
حجية  ذي قرار إىل ابلتوصل الفردية الشكاوى خالل من املعاهدة هيئة وتقوم املعاهدة، خرق حالة يف فعَّال انتصاف

 اهليئة؛ هذه استنتاج بتنفيذ امااللتز  املعنية الدولة على ويقع انتهاك أي حدث قد كان إن ما بشأن
 قرار اختاذ تستطيع حىت احلالة على لإلبقاء العاجلة احلاالت يف مؤقتة تدابري تصدر أن اللجان تستطيع  -

 القرار؛ اختاذ يتم حىت ساراي   يبقى املؤقت اإلجراء وهذا .املوضوع بشأن ائينه
 انتهاك حدوث ملنع تفاعلية توجيهية خطوط ا د ِّمتق وأن الفردية احلالة ظروف اللجنة قرارات تتجاوز أن ميكن  -
 .مستقبال

 :احملدَّدة واحلدود االشرتاطات-ب
 شكاوى بتقدمي تسمح اليت املعاهدات إحدى تطبيق نطاق يف مندرجة الشكوى مقد ِّم حالة تكون أن يتعنيَّ   -

 فردية؛
 االختياري الربوتوكول على صدَّقت قد تكون أن وجيب املعاهدة يف طرف ا املعنية الدولة تكون أن جيب  -

 الشكاوى؛ لقبول احملدَّدة اللجنة اختصاص قبِّلت أو املتصل
 .الضحية إذن أو موافقة منها عديدة مبتطلبات الوفاء جيب املعاهدات هيئات إحدى إىل اد عاء تقدمي عند  -

 الشكوى؛ يف النظر يتم ال قد االشرتاطات هذه أبحد الوفاء عدم حالة ويف
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 أشهر ستة مضون يف تقدميها جيب الشكوى أن على العنصري التمييز على للقضاء الدولية يةاالتفاق تنص  -
 القضية؛ هذه يف النهائية السلطة تتخذه الذي النهائي القرار من

 الشكوى إرسال قبل حملي ا والفعَّالة املتاحة االنتصاف ُسبل كل استَنفد قد الشكوى مقد ِّم يكون أن جيب  -
 ؛املعاهدة هيئة إىل

 الشكوى؛ بشأن ائينه قرار إىل للتوصل املتوسط يف سنوات ثالث إىل سنتني من األمر يتطلب  -
 من االنتشار واسع بنمط متعلقة املعاهدات هيئات إحدى إىل شكوى أي تكون أن ميكن ال وعموم ا  -

 .اإلنسان حقوق انتهاكات
 : (5)اخلاصة اإلجراءات مبوجب املقدَّمة البالغات -رابعا

 اد عاءات بتقدمي السابقة اإلنسان حقوق جلنة اتهأنشأ كما اخلاصة اإلجراءات ياتآل تسمح -
 أو األفراد مجيع ويستطيع .اإلنسان حقوق لتجاوزات عمومية أكثر أبمناط أو فردية حباالت إما تتعلق -
 إذا اخلاصة، اتاإلجراء والايت أصحاب إىل فردية حاالت تقدمي الفرد عن نيابة تعمل اليت احلكومية مري املنظمات

 الذين األفراد لدعم تعمل أن احلكومية مري املنظمات تستطيع احلاالت من كثري ويف. بذلك تسمح الوالية كانت
 .اإلنسان حقوق جتاوزات من احلماية يلتمسون
 :املزااي -أ 
 االنتهاكات؛ من العامة ولألمناط الفردية للحاالت اإلجراءات هذه ُتستخَدم أن ميكن  -
 وتسمى وقائية أو طارئة إجراءات ابختاذ تسمح انهأل العاجلة احلاالت يف مفيدة أداة تكون أن ميكن  -
 العاجلة؛ النداءات
 على تصديقه حالة عن النظر وبغض االنتهاكات فيه وقعت الذي البلد عن النظر بغض إقامتها ميكن  -

 املعاهدات؛
 اإلجراء؛ هذا ستعمالا قبل احمللي االنتصاف وسائل مجيع استنفاد الضروري من ليس -
 .موثوق ا يكون أن جيب املصدر أن رمم البالغ، الضحية يقد ِّم أن الضروري من ليس -

 :احلدود -ب
 مجيع ال يستطيع) احملدَّد البلد أو اإلنسان حدود قضااي من احملدَّدة القضية يغطي خاص إجراء يتوفَّر أن جيب -
 ؛(الفردية تاحلاال يف التصرُّف اخلاصة اإلجراءات والايت أصحاب
 إذ :قانوان   ُملزِّمة آليات ليست اخلاصة اإلجراءات  -

 اخلاصة؛ اإلجراءات والايت أصحاب لتوصيات ميتثل أن بلد كل إىل يرجع
 .الوالية حسب اإلجراءات تتباين قد  -
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إال  يكون البالغ املتعلق ابنتهاك حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية مقبوال   :معايري قبول البالغات -خامسا
  :احلاالت التالية يف

واإلعالن العاملي حلقوق  إذا كانت له دوافع سياسية واضحة وكان موضوعه ال يتفق مع ميثاق األمم املتحدة -
  اإلنسان؛ أو اإلنسان والصكوك األخرى املنطبقة يف جمال قانون حقوق

             انتهاكها؛ أو املدعى إذا كان ال يتضمن وصفا  وقائعيا  لالنتهاكات املدعاة، مبا يف ذلك احلقوق -
هذا البالغ إذا استوىف  إذا كانت يف اللغة املستخدمة يف صيامته ألفاظا مسيئة؛ بيد أنه جيوز النظر يف مثل -

 معايري املقبولة األخرى بعد حذف األلفاظ املسيئة؛ أو
واحلرايت األساسية  انإذا مل يقدمه شخص أو جمموعة أشخاص يدَّعون أهنم ضحااي النتهاكات حقوق اإلنس -

يتصرفون حبسن نية وفقا  ملبادئ حقوق  أو أي شخص أو جمموعة أشخاص، مبن فيهم املنظمات مري احلكومية،
سياسية خمالفة ألحكام ميثاق األمم املتحدة ويدَّعون أن هلم علما   اإلنسان، وال يستندون إىل مواقف ذات دوافع

جملرد كون أصحاهبا  على أنه ال جيوز عدم قبول البالمات املؤيَّدة أبدلة موثوق هبابه هبذه االنتهاكات،  مباشرا  وموثوقا  
  البالمات مشفوعة أبدلة واضحة؛ أو يعلمون بوقوع االنتهاكات علما  مري مباشر، شريطة أن تكون هذه

  إذا كان يستند حصرا  إىل تقارير نشرهتا وسائط اإلعالم؛ أو -
اإلنسان املؤيَّدة  ا تكشف عن منط اثبت من االنتهاكات اجلسيمة حلقوقإذا كان يشري إىل حالة يبدو أهن -

إحدى هيئات املعاهدات أو مري ذلك من إجراءات  أبدلة موثوق هبا وسبق تناوهلا يف إطار أحد اإلجراءات اخلاصة أو
 سان؛ أوإجراءات الشكاوى اإلقليمية املماثلة يف ميدان حقوق اإلن التابعة لألمم املتحدة أو الشكاوى
فعالة أو تستغرق وقتا  يتجاوز  إذا كانت سبل االنتصاف احمللية مل ُتستنفذ، ما مل يتبنيَّ أن هذه السبل مري -

  .(6)حدود املعقول
مبركز املؤسسات الوطنية  وميكن للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، عندما تنشأ وتعمل وفق املبادئ املتعلقة -

القضائي، أن تعمل بوصفها سبال  فعالة يف معاجلة فرادى  ا يتعلق ابالختصاص شبه، مبا يف ذلك فيم(مبادئ ابريس)
وحدة  البالمات املراد تناوهلا يف إطار إجراء الشكاوى اخلاص ابجمللس ميكن توجيهها إىلو  .انتهاكات حقوق اإلنسان

 :إلنسان على العنوان التايلا إجراء الشكاوى بفرع جملس حقوق اإلنسان يف مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق
- Office of United Nations High Commissioner for Human Rights, Human 

Rights Council Branch-Complaint Procedure Unit OHCHR- Palais Wilson. United 

Nations Office at Geneva, CH-1211, Geneva 10, Switzerland, 

  98 22 484 46 88:الفاكس
CP@ohchr.org:ربيد اإللكرتوينال

(7) 

mailto:CP@ohchr.org
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 عن توصيات ملموسة لتقدمي العضوية مفتوح دولي ا حكومي ا ال عاما فريقا ينشئ أن أيض ا لسلمجا وقرَّر -
 على احلفاظ جلأ من اسَتلزم األمر، إذا وترشيدها وحتسينها واملسؤوليات، واملهام واآلليات الوالايت مجيع استعراض

 .الشكاوى لتقدمي وإجراء اخلرباء ومشورة اخلاصة لإلجراءات نظام
 

 عالقة جملس حقوق اإلنسان ابهليئات األخرى : املطلب الثالث
 :جملس حقوق اإلنسان بلجنة حقوق اإلنسان عالقة: الفرع األول

  2006 مارس15 يف  ؤرخامل 258-36قرارها  مبوجب العامة اجلمعية أنشأته الذي اإلنسان، حقوق جملس
ا يعمل  املتحدة األمم يف اإلنسان حقوق تعزيز آلية مواصلة إىل يسعى ولكنه اإلنسان حقوق جلنة إجنازات من مستفيد 

 السمات من عدد ا القرار ويعرض واملوضوعية والالإنتقائية، واحلياد العاملية مببادئ عمله يف لسلمجا ويسرتشد
 :لسلمجا ، وابلتحديد فإن(8)اإلنسان حقوق لسلمج اهلامة والوظائف
 للمجلس اتبعة هيئة فرعية كانت اللجنة أن حني اإلنسان، ويف حقوق جلنة حمل وحيل جنيف يف مقره يكون -

 حقوق أمهية يؤكد ما وهو العامة اتبع ا للجمعية فرعي ا جهاز ا سيكون اجلديد لسلمجا فإن واالجتماعي االقتصادي
 .املتحدة ماألم منظومة يف اإلنسان

 عن يقل ال ما جمموعها إىل يصل لفرتة رئيسية دورة ذلك يف مبا األقل على سنواي   دورات ثالث يف جيتمع -
 .احلاجة عند استثنائية دورات عقد إبمكانه وسيكون أسابيع، عشرة

 وسيعالِّج .عاألساسية للجمي واحلرايت اإلنسان حقوق مجيع حلماية العاملي االحرتام تعزيز عن مسؤوال يكون -
 ذلك إىل وابإلضافة .انهبشأ توصيات واملنهجية، وتقدمي اجلسيمة االنتهاكات فيها مبا اإلنسان، حقوق انتهاك حاالت
 .املتحدة األمم منظومة داخل اتهمراعا وتعميم اإلنسان بشأن حقوق الفعَّال التنسيق بتعزيز لسلمجا سيقوم

 اللتزامات التنفيذ الكامل وتعزيز اإلنسان حبقوق املتعلقة ملواضيعيةا القضااي بشأن للحوار منتدى بدور يقوم - 
 .اإلنسان حقوق جمال يف الدول

 .حقوق اإلنسان جمال يف الدويل القانون تطوير مواصلة إىل دفته العامة اجلمعية إىل توصيات يقدم -
 اإلنسان جمال حقوق يف اتهوتعهدا اتهابلتزاما دولة كل وفاء ملدى شامل دوري استعراض إبجراء سيقوم -

 . القدرات بناء جمال يف احتياجاته مراعاة مع املعين البلد من كاملة مبشاركة
 للحاالت واالستجابة فور ا اإلنسان حلقوق انتهاكات حدوث منع يف والتعاون؛ احلوار خالل من يسهم -

 .اإلنسان حبقوق املتعلقة الطارئة
 حلقوق واملؤسسات الوطنية اإلقليمية واملنظمات احلكومات مع ساناإلن حقوق جمال يف وثيق بتعاون يعمل -
 .املدين واجملتمع اإلنسان

 حقوق ومسؤوليات جلنة ومهام وآليات والايت جبميع اإلنسان حقوق جملس اضطلع ذلك إىل وابإلضافة    
. (9)(8563اإلجراء ) وىوإجراءات الشكا اخلرباء ومشورة اخلاصة لإلجراءات نظام على احملافظة أجل من اإلنسان
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 واملهام واآلليات الوالايت مجيع استعراض مبهمة .لسلمجا وكل ِّف .الدليل هذا يف أكرب بتفصيل اآلليات هذه وتناقش
 انعقاد بعد سنة مضون يف االقتضاء، عند وترشيدها وكذلك حتسينها اللجنة، ابه تضطلع كانت اليت واملسؤوليات

 سيجريه، الذي ابالستعراض ورهن ا سنة، ملدة استثنائية بصفة ميدد أن دورته األوىل يف لسلمجا وقرر .األوىل دورته
وكذلك  اإلنسان حقوق ومحاية لتعزيز الفرعية واللجنة للجنة اخلاصة اإلجراءات مجيع وأصحاب والايت والايت

 .(10)(8563اإلجراء ) إجراءات الشكاوى
 وميةاحلك غري ابملنظمات عالقة اجمللس: الفرع الثاين

مل تعد األمم املتحدة حكرا على الدول وأصبحت أكثر من أي وقت مضى فضاء تستخدمه املنظمات مري 
كيف ميكن آلليات األمم املتحدة املسامهة يف هذا اجلهد سوف يعتمد يف النهاية على إبداع . احلكومية لتعزيز كفاحها

 .الدويلواسرتاتيجيات املنظمات مري احلكومية على الصعيدين الوطين و 
فهي . وتشكل املنظمات مري احلكومية حجرا األساس يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف كل مكان من العامل

تؤثر يف مناقشات وقرارات وإجراءات خمتلف هيئات األمم املتحدة اخلاصة ابتفاقيات حقوق اإلنسان واإلجراءات 
أو حول حاالت حمددة من شأهنا أن تثري عمل هذه  املوضوعية وتقم معلومات هلا حول أوضاع البلدان بشكل عام

 .اهليئات يف رصد األوضاع وتقدمي توصيات حمددة للبلدان
 املنظمات تؤديه  الذي اهلام ابلدور اإلنسان حقوق جملس مبوجبه أنشئت الذي قرارها يف العامة اجلمعية تقر

 مشاركة تكون أن وتشرتط حقوق اإلنسان، ومحاية زتعزي يف والدولية واإلقليمية الوطنية األصعدة على احلكومية مري
 تطبقها كانت اليت واملمارسات الرتتيبات أساس اجلديد على لسلمجا يف احلكومية، مري املنظمات فيهم مبا املراقبني،

 يف للمشاركة شرط هو واالجتماعي االقتصادي لسلمجا لدى مبركز استشاري التمتع فإن قبل، ولذلك من اللجنة
 مري املنظمات تستمر أن املتوقع الداخلي، ومن نظامه بوضع اجلديد لسلمجا اإلنسان، وسيقوم حقوق لسجم أعمال

 .اللجنة اتريخ طوال تفعل كانت كما بنشاط يف املشاركة احلكومية
 هو 2006 مارس15 يف املؤرخ 258-36قرارها  مبوجب العامة اجلمعية أنشأته الذي اإلنسان حقوق جملس

 60 من أكثر وطوال اإلنسان، عن حقوق ابملسؤولية تضطلع اليت املتحدة األمم يف الرئيسية الدولية يةاحلكوم اهليئة
 املتحدة، األمم يف اإلنسان حقوق منظومة يف النقطة املركزية هي اإلنسان حلقوق املتحدة األمم جلنة كانت سنة

 واآلليات الوالايت جبميع لسلمجا طلعا وقد .لسلمجا عليه أعمال ستقوم الذي األساس اتهإجنازا وستشك ِّل
 .قبل من اللجنة يف عهدة كانت اليت واملسؤوليات والوظائف

 للمرة لسلمجا وانعقد .والستني الثانية اتهدور يف 2006 مارس يف هلا اجتماع آخر عقدت قد اللجنة وكانت
 اتبعة فرعية هيئة ليكون اإلنسان جملس حقوق مستوى رفع مت وقد .أسبوعني ملدة 2006 جوان19 يف األوىل

 على ذلك ويؤكد واالجتماعي، االقتصادي للمجلس فرعية اتبعة هيئة كانت اليت اللجنة مركز مقابل العامة للجمعية
 اإلنسان، وحقوق واألمن، والسالم التنمية، :املتحدة لألمم الثالثة األعمدة اجلوهرية أحد متث ِّل اإلنسان حقوق أن
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آلية  بتعزيز العامة اجلمعية التزام أيض ا اإلنسان حقوق جملس إنشاء البعض، ويؤكد بعضها مرتابطة ويعزز عناصر وهي
 والسياسية واالقتصادية املدنية - اإلنسان حقوق بكل اجلميع متتع كفالة دفبه املتحدة األمم يف اإلنسان حقوق

  .التنمية يف احلق ذلك يف مبا والثقافية، واالجتماعية
وعدم أحد،  ابلشفافية تتسم الدورتني بني العضوية مفتوحة مشاورات خالل من العمل ذابه القيام وسيتم

ا تقرير ا العامل الفريق هذا وسيقد ِّم  .(11)لسلمجا إىل منتظم 
 آلية الدورات طرائق بني جيتمع العضوية مفتوح دويل حكومي عامل فريق إنشاء كذلك لسلمجا وقرَّر
ا تقرير ا العامل الفريق الشامل، وسيقد ِّم الدوري االستعراض  .(12)لسلمجا إىل منتظم 

 املشاركة من االقتصادي واالجتماعي لسلمجا لدى استشاري مركز هلا اليت احلكومية مري املنظمات وستتمكن
 .العاملني الفريقني هذين يف

 موظف االتصال وسيقوم متفرغ، أساسي بفريق السنة طوال لسلمجا أمانة بصفتها املفوضية وستعمل
 .اإلنسان حقوق جملس مشاركتها يف لتسهيل احلكومية مري املنظمات مبساعدة املفوضية يف احلكومية مري ملنظماتاب

 منظمة 261، 2005اإلنسان أفريل  حقوق للجنة والستني احلادية الدورة يف احلكومية مري املنظمات مشاركة
، شفواي   بياان    476مكتواب، بياان    1934،345إىل  جمموعه يصل األفراد من بعدد معَتمدة حكومية مري   61فرداي 
 .موازاي   نشاط ا  152مشرتك ا، شفواي   بياان  

 أعماله يف ومشاركتها اإلنسان حقوق جملس إىل احلكومية غري املنظمات جلوء: الفرع الثالث
وعلى مر . املدينيتمتع نظام األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان بعالقة طويلة وإجيابية مع منظمات اجملتمع 

السنني، تطورت ترتيبات املشاركة الرمسية للمنظمات مري احلكومية يف اجتماعات األمم املتحدة وهيئاهتا إىل ممارسة 
منتشرة يف معظم هيئات األمم املتحدة، واستمرت أجندة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ابلتوسع يف العقود األخرية منذ 

 .8491ن العاملي حلقوق اإلنسان يف تبين اجلمعية العامة اإلعال
: ويتألف نظام األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان من سلسلة من اهليئات واآلليات ميكن تقسيمها إىل نوعني

تلك اليت أنشأت مبوجب ميثاق األمم املتحدة، مبا يف ذلك جملس حقوق اإلنسان، واآلليات املنشأة مبوجب 
نسان واليت تتألف من خرباء مستقلني مكلفني برصد امتثال الدول األطراف اللتزاماهتا االتفاقيات الدولية حلقوق اإل

 :  ومن أبرز تلك اهليئات واآلليات. مبوجب تلك االتفاقيات
                           مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان  -
لدان أو مبواضيع حمددة مثال املقررين جملس حقوق اإلنسان وخمتلف إجراءاته اخلاصة املتعلقة إما ابلب -

                اخلاصني، واخلرباء املستقلني، وجمموعات العمل، واملمثلني اخلاصني لألمني العام؛                  
 .هيئات رصد االتفاقيات أو اهليئات املنشأة مبوجب اتفاقيات -
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حني وضع  8493آليات األمم املتحدة إىل العام تطور دور اجملتمع املدين ومشاركته يف عمل هيئات و يعود 
ولعل أحد أبرز جتليات هذا الدور كان أثناء املؤمتر الدويل حلقوق . اجمللس االقتصادي واالجتماعي قواعدها األولية

                         . 8442عام  واملؤمتر اخلاص ابلبيئة  8434اإلنسان عام 
الرتتيبات احلالية العتماد املنظمات مري احلكومية لدى  8243جتماعي رقم ينظم قرار اجمللس االقتصادي واال

ومن الناحية العملية، يعطي القرار امتيازات للمنظمات مري احلكومية منها احلصول على تراخيص . األمم املتحدة
كما حتظى . امةلدخول مقرات األمم املتحدة، وحضور االجتماعات والتفاعل مع احلكومات أو موظفي األمانة الع

املنظمات مري احلكومية اليت يعتمدها اجمللس االقتصادي واالجتماعي تلقائيا بفرصة املشاركة أببرز مؤمترات األمم 
وكما نوضح أدانه، فإن إبمكان املنظمات مري احلكومية  .املتحدة،ما ميكنها من املشاركة يف العمليات التحضريية أيضا

كما تعمل املنظمات مري احلكومية لرفع . اآلليات على الصعيدين الوطين والدويلالعمل مع كل من هذه اهليئات و 
مستوى الوعي وتبادل املعلومات وإجراء البحوث والتحليل وتعبئة الناس آلليات األمم املتحدة اخلاصة حبقوق 

 املفوضية السامية حلقوق ويلعب اجملتمع املدين واملنظمات امليدانية دورا مكمال يستطيع تقدمي معلومات إىل. اإلنسان
. اإلنسان، واآلليات، واإلجراءات اخلاصة، وآليات تقدمي الشكاوى وصوات حاضرا يف جملس حقوق اإلنسان

واملعلومات اليت تقدمها املنظمات مري احلكومية هي ماية يف األمهية إذ أهنا مالبا ما تكون صوات لضحااي انتهاكات 
أما البلدان اليت يكون فيها للمفوضية السامية حلقوق . لالنتهاكات أو املهمشةحقوق اإلنسان أو الفئات املعرضة 

. اإلنسان مكاتب ميدانيه، فإن املنظمات مري احلكومية تساهم فيها بتقدمي املعلومات وتنفيذ مشاريع وطنية أو إقليميه
ات مري احلكومية ان تقدم تقريرها اهليئات أو اآلليات، تستطيع املنظم إحدىوإذا تقدم بلد بتقرير دوري إىل       

وإبمكان ". تقرير الظل"اخلاص ألعضاء اللجنة املكلفة النظر يف التقرير، وعادة ما يسمى هذا التقرير اخلاص ب 
املنظمات مري احلكومية أيضا استعراض تقاريرها أمام اللجنة وحضور جلسات مراجعة تقارير البلدان، هذه اجللسات 

هذا وكما يرد يف هذا العدد من اجمللة يف املقال حول املراجعة الدورية . ثقة على أشرطة تسجيلاليت تكون علنية ومو 
يسمح للمنظمات مري احلكومية تقدمي املعلومات، واملشاركة يف املشاورات الوطنية، ورصد وحضور  -UPR-العاملية 

 .  اعتماد التقرير النهائياملرحلة املؤدية إىل استعراض الدول خالل 
ومع تنظيم بعثات املقررين اخلاصني، تضطلع املنظمات مري احلكومية بدور فعال عرب توفري املعلومات قبل   

كما أن احلضور واملشاركة النشطة للمنظمات . وأثناء وبعد الزايرات هبدف تسليط الضوء على بعض املشامل الرئيسية
 والية تتطلب. اإلنسان هو حبد ذاته ضماان للمساءلةمري احلكومية يف أعمال األمم املتحدة وهيئات وآليات حقوق 

 مشاركة تستند وسوف متع املدين،لمجا مع الوثيق ابلتعاون يعمل أن لسلمجا من اجلديد اإلنسان حقوق جملس
 حقوق جلنة تطبقها كانت اليت الرتتيبات واملمارسات إىل (احلكومية مري املنظمات فيهم مبا) املراقبني ومشاورة
 املؤرخ 38-1996واالجتماعي االقتصادي لسلمجا يف قرار املعروضة واملمارسات الرتتيبات تلك وخاصة اإلنسان،

 لسلمجا لدى استشاري مركز ذات حكومية مري منظمة 154 حوايل اعتماد مت وقد ،(13)1996جويلية  25يف
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االستبعادية  مري لرتتيباتا وكانت .اإلنسان حقوق لسلمج األوىل الدورة يف مراقب بصفة االقتصادي واالجتماعي
 االفتتاحية أثناء الدورة بنجاح طب قت قد اإلنسان حقوق جلنة قبل من طب قتها اليت احلكومية مري املنظمات ملشاركة

 موازية، أنشطة وتنظيم شفوية مكتوبة ومداخالت بياانت بتقدمي الدورة طوال املدين متعلمجا اجلديد، وساهم للمجلس
 مجيع يف شاركت كما للمجلس األوىل الدورة أثناء تفاعلية جرت حوارات يف احلكومية مري املنظمات وشاركت

 .(14)الدورة مع ُعقدت ابلتوازي اليت الرمسية مري املشاورات
 اخلـامتة

ويف األخري، ميكن القول أبن جملس حقوق اإلنسان جاء بعد فرتة طويلة لعبت فيها جلنة حقوق اإلنسان دورا  
اية وتطوير حقوق اإلنسان على مجيع األصعدة ويف كل الظروف السلمية منها ومري السلمية، وعلى كبريا وابرزا يف مح

مل تصادق على بعض اتفاقيات حقوق  منها الرمم من العوائق اليت القتها اللجنة من لدن الدول الكربى اليت الزالت
إن جملس حقوق اإلنسان عليه أن حيرص اإلنسان وهذا حىت ال تقيد نفسها بنفسها هذا من جهة، ومن جهة أخرى ف

على عدم انتهاك حقوق اإلنسان وخباصة يف الدول الضعيفة حيث تكون فكرة التدخل هبدف محاية حقوق اإلنسان 
 .  وسيلة لتحقيق أهداف أخرى مري إنسانية 

جمال احلماية  كما أن قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان، تقوم على وجود العديد من اهليئات الناشطة يف
وترقية حقوق اإلنسان، ويصل األمر إىل التطابق يف التسمية أحياان، دون أن يصل األمر إىل التطابق الوظيفي بني هذه 

 .  اهليئات
وهذا ليؤكد أن التحول من جلنة حقوق اإلنسان إىل جملس حقوق اإلنسان كان نتيجة جهود دولية من هيئة   

لسامي حلقوق اإلنسان تكلل األمر إبنشاء جملس حلقوق اإلنسان، وجوهر اخلالف األمم املتحدة ومكتب املفوض ا
بينه وبني اللجنة السابقة، ارتباطه املباشر هبيئة األمم املتحدة دون وساطة اجمللس االقتصادي واالجتماعي، مع حتقيق 

فاهم بني احلضارات واهليئات لتمثيل عادل وفق تقسيم جغرايف يهدف أساسا إىل التواصل واحلوار وتوسيع جمال الت
الدينية وتشجيع التسامح وحرية الدين مع بقاء املهام الوظيفية للجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف شأن متابعة وترقية 

 .   واحلفاظ على احلقوق الواردة يف العهد الدويل املتعلق ابحلقوق املدنية والسياسية
دويل يف شأن احرتام قواعد القانون الدويل حلماية حقوق اإلنسان ابإلضافة إىل ذلك ضرورة الرفع من الوعي ال

سواء أكان متعلقا بنشاط ومهام اللجان الناشطة يف هذا الشأن أم وفق ضرورة املصادقة واالنضمام للمعاهدات 
عزم مسبق  واالتفاقيات املتعلقة ابحلماية، مع التشديد أن ال يكون االنضمام حماولة لتحسني صورة الدولة دوليا، مع

 .على خرق تلك املعاهدات واالتفاقيات
 
 
 



 دة كآلية دولية حلماية حقوق اإلنسانمستقبل جملس حقوق اإلنسان ملنظمة األمم املتح                       بن تـايل الشارف: الباحث

 

 
 

62 

 
                                                 

 :اهلوامش
 

 http://www.ohchr.org/ar/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx        املفوضية السامية حلقوق اإلنسان (1)-

             . ، املرجع السابقاملفوضية السامية حلقوق اإلنسان -(2)

 .(اجمللس القومي حلقوق اإلنسان مبصر)قيد املراجعة  66صحيفة الوقائع رقم انظر  -(3)
 .6776جوان 62-66االجتماع اخلامس عشر حول اإلجراءات اخلاصة-(4)
 توصيات بتقدمي اللزوم عند وسيقوم تشغيلها ابستعراض وسيقوم اخلاصة اإلجراءات عن ابملسؤولية اجلديد اإلنسان وقحق جملس يضطلع -(5)

 .األوىل دورته (http://www.ohchr.org) ملعرفة انعقاد بعد سنة مضون يف االستعراض هذا يستكمل وسوف .وترشيدها لتحسينها
 .اخلاصة اإلجراءات تشغيل يف التغيريات أو التطورات آخر الويب شبكة يف املفوضية موقع إىل احلكومية مري املنظمات ترجع أن وينبغي

             . ، مرجع سابقاملفوضية السامية حلقوق اإلنسان -(6)

             . ، املرجع السابقاملفوضية السامية حلقوق اإلنسان -(7)

 .60 العامة  اجلمعية قرار يف اإلنسان حقوق مبجلس اخلاصة التفاصيل على اإلطالع ميكن-(8)
 .6772مارس  62املؤرخ يف  2، الفقرة 661-27قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  -(9)
 .6772/176مقرر جملس حقوق اإلنسان  -(10)

 .6772/176 اإلنسان حقوق جملس مقرَّر -(11)

 .6772/176 اإلنسان حقوق جملس مقرَّر -(12)

علومات حول شروط اعتماد املنظمات مري احلكومية لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي ميكنكم زايرة املوقع اإللكرتوين ملزيد من امل -(13)
    :على الوصلة أدانه

http://www.unog.ch/80256EE60057E07D/(httpPages)/205B83FEAF802AF880256EF4002BD3E

A?OpenDocument 

ملزيد من املعلومات حول كيفية مسامهة املنظمات مري احلكومية يف نظام األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان، ميكنكم زايرة الصفحة  -(14)
 :ية حلقوق اإلنسان وتنزيل الكتيب اخلاص هبذه املنظمات على الوصلة أدانهاملخصصة للمنظمات مري احلكومية على موقع املفوضية السام

    http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/NgoPartnerships.aspx 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27ar.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/annual_meetings/15th.htm
http://www.unog.ch/80256EE60057E07D/(httpPages)/205B83FEAF802AF880256EF4002BD3EA?OpenDocument
http://www.unog.ch/80256EE60057E07D/(httpPages)/205B83FEAF802AF880256EF4002BD3EA?OpenDocument
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/NgoPartnerships.aspx

